5a TIRADA MIXTA PER PARELLES – 2x50
Olesa, 11 de Juny de 2017
Els dia 11 de Juny de 2017 es celebrarà la 5a Tirada Mixta per Parelles d’Aire
Lliure.
ADREÇA
Es celebrarà al Camp municipal Agustí Valls
C/ Occitània -alçada Nº 11508640 Olesa de Montserrat.
Coordenades 41.553369, 1.892643

FORMAT DE LA COMPETICIÓ
.

DIUMENGE - 11 DE JUNY
Arc recorbat

HORARI:
08:45 h.
09:00 h.
09:30 h
13:30 h.

Concentració d’arquers i revisió de material.
Inici escalfament.
Inici competició: Sèries de 6 fletxes
Lliuraments de premis i Aperitiu.

INSCRIPCIONS:

A la web del club:

https://arcolesa.org/contingut/inscripcions
O Envieu l' inscripció per correu electrònic
(adjuntant la còpia del pagament per transferència) a:
taolesa@arcolesa.org Tel. 93 778 51 32
“La Caixa” IBAN: ES15 / 2100 / 0934 / 9402 / 0003 / 8564 /

PREU D’ INSCRIPCIÓ:
TERMINI D’INSCRIPCIÓ: Fins

15 € -

dimecres 7 de Juny 2017. Es recorda

que, en el moment de fer les inscripcions, s'indiqui correctament el nom i
cognoms del participant, el número de llicència en vigor i la categoria en la que
participa. Qualsevol error en les dades suposarà la desqualificació en la
competició.

5a TIRADA MIXTA TIR ARC OLESA

REGLAMENT
• Aquesta tirada mixta solament participarà la divisió
de recorbat, serà tirada open i els participants
hauran de ser mínim categoria cadet. El preu de la
tirada serà de 15 Euros. Es donaran trofeus a les
tres primeres parelles classificades.
• Hauran 14 dianes amb un màxim d'arquer@s no
superior a 56, 28 dones i 28 homes, si algun d'ells no
arribés al seu màxim nombre de participants l'altre
podrà ser superior a 28 sempre que no se superi els
56 arquers.
• La tirada tindrà una part de classificació que
constarà de dues sèries de 30 fletxes en tandes de 6
fletxes en 4 minuts a una distància de 50 metres
amb diana de 122 ctrs, es tirara de forma individual,
amb 15 minuts de descans entre sèries. A
continuació es formaran les parelles.
• La formació de parelles es farà segons la
classificació individual una vegada acabada la fase
de classificació. El tall de classificació ho marcarà
l'última dona.

FASE PRÈVIA: FORMACIÓ DELS EQUIPS
EQUIPS
1er home (a) / 2a dona (a). 2n home (b) /1a dona (b). 3er
home (c) / 4a dona (c). 4r home (d) / 3a dona (d) i així
successivament.
HOMES-DONES
1 (a) 1 (b)
2 (b) 2 (a)
3 (c) 3 (d)
4 (d) 4 (c)
5 (e) 5 (f)
6 (f) 6 (e)
7 (g) 7 (h)
8 (h) 8 (g)
i així successivament.
• FASE DE GRUPS. Una vegada formades les parelles
l'ordre final resultarà de sumar les puntuacions dels dos en
2 sèries prèvies de 6 fletxes cada arquer@ d’equip. Amb el
total de la suma de punts obtinguts en les 2 sèries
s’elaborarà el ranking amb el consiguient posiciament dels
equips que aniran a diferents grups:
Els quatre (4) primers equips classificats aniran al GRUP
(A) i lluitaran per la fase final: (1er classificat/4r classificat:
2n classificat/3er classificat). Els dos equips guanyadors
lluitaran pel títol i els perdedors pel 3r/4r lloc.
La resta d’enfrontaments aniran (GRUP B) lluitaran per
la resta de llocs: 5è class/:6è class: 7è class: 8è class: 9è
class: 10è class i aixÍ successivament.
En les eliminatòries les parelles tiraran al mateix temps 3
fletxes cadascun en 2 minuts. En l'enfrontament guanyarà
la primera parella que sumi 6 punts, es donarà 2 punts per
tirada guanyada i 1 punt per empat.

La final i 3r i 4r lloc serà amb tir altern de 20 segons per
cada arquer@.
De l’1 al 4r lloc
Grup A
1r 2n 3r 4r -

del 5è al 8è lloc
Grup B
5è 6è 7è 8è i successivament

5a TIRADA MIXTA PER PARELLES – 2x50
Olesa, 11 de Juny de 2017

NOM I COGNOMS:

NÚM.LLICÈNCIA:

CLUB:

MODALITAT I CATEGORIA:

OBSERVACIONS:

INSCRIPCIÓ 15 € -.
Enviar formulari i full d’ingrés al Club TIR ARC OLESA
taolesa@arcolesa.org
Tel. 93 778 51 32

Dades bancàries del Club TIR ARC OLESA
“La Caixa” IBAN ES15 / 2100 / 0934/ 9402 / 0003 / 8564 /

